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તે રીડેવલપમે ટ

અમે ' વયં રીડેવલપમે ટ

ક સ ટ ટ' છીએ, જે મુંબઈમાં અ ણી વ-પુનઃિવકાસ (સે ફ રીડેવલપમે ટ )

ક સ ટ ટ છીએ.
મુંબઈમાં સૌથી મ ઘી વ તુ 'વસવાટ કરો છો તે જ યા' છે . આ થાનના પોતાની

તે જ પુનઃિવકાસને વ-

પુનઃિવકાસ(સે ફ રીડેવલપમે ટ ) કહેવામાં આવે છે . ઘણાં વષ થી તમે લોકો રહેતા હતા, જે માં તમે તમારી મહેનતના
પૈસાનું ( લેટ) માં લાંબા સમય સુધી રોકાણ કયુ છે . હવે સમય આવી ગયો છે , જયારે તમે પુનઃિવકાસ માટે જઈ શકો છો.
આજે , િબ ડર / ડેવલપર ઉપર સોસાયટી ને િવ વાસ નથી ર ો યારે, અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે તમારા પોતાના
િવકાસકતા હો, એટલે કે વ-પુનઃિવકાસ.
વયં રીડેવલપમે ટ ક સ ટ ટ, સે ફ રીડેવલપમે ટ

યા ના સંપૂણ માગદશન માટે આપની સાથે છે .

આજે મુંબઈમાં મોટાભાગની સોસાયટીઓ પુનઃિવકાસથી મહ મ લાભ લઇ શકે છે . સે ફ રીડેવલપમે ટ સાથે,
અમે યો ય સમયે કામ પૂ ં કરાવવાની સાથે, િબન-ભરોસાપા
ા ત કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે મુંબઈ વયં પુનવસનનો

યિ ત / કંપનીને ટાળવા, અને કામની સારી ગુણવ ા
ે માગ છે .

સોસાયટી/ મકાનના વ-પુનઃિવકાસ એટલે સોસાયટી વારા તેના સ યોની મદદથી. સોસાયટીના રીડેવલપમે ટ,
આ રીડેવલપમે ટ માં સોસાયટી અને તેના સ યોની દેખરેખ અને માગદશન હોવાથી આ

યામાં સંપૂણ પારદ શતા છે .

આ કટે સ અને ઇજનેરોની અમારી ટીમ, બાંધકામ, પુનઃિવકાસ ોજે સ, ડઝાઈન, લયેઝન ગ, બાંધકામ
વગેરે માં 2 દાયકાથી વધારે સમયથી કાયરત છે . ઇમારતો બાંધકામના િનયમો અને MCGM ના િનયમો સાથે સારી રીતે
પ રિચત છે અને ઉ ોગનું સંપૂણ ાન ધરાવે છે . તે ાનનો ઉપયોગ કરીને, અમે સોસાયટીની સંપૂણ સે ફ રીડેવલપમે ટ
યા માટે તમને માગદશન કરીશું જે થી લોટની મહ મ મતાઓનો ફાયદો મળી શકે. અમારી ોજે ટ મૅનેજમે ટ ટીમ
(પીએમસી) બાંધકામના કાય ની તપાસ કરે છે અને કો કટર / ઠેકેદારો અને િવ ેતાઓ પાસેથી ે ગુણવ ાની ખાતરી
કરે છે અને ોજે ટને સમયસર પૂણ કરે છે .
અમારી કંપનીનો હેતુ સોસાયટીને ટેિ નકલ અને બાંધકામના
સોસાયટીને પોતાની

ાન અને સલાહ આપવાનું છે , જે કોઈ પણ

તને સમ પત કરવા તૈયાર છે . અમે 'સે ફ' (એસ આર સી),

ારંિભક તબ કામાંથી લઈને

ોજે ટના અંત સુધી તમારા ોજે ટનો ભાગ બનવા માગીએ છીએ. 'સે ફ' રડેવલપમે ટ એડવાઇઝરી સોસાયટી સાથે
સહયોગમાં કામ કરશે અને સોસાયટી તેમના ોજે ટ માટે જ રી ચો કસ સેવાઓ પણ પસંદ કરી શકે છે .
અમા ં

યેય: રેિસડેિ શયલ સોસાયટીને

ીમ હાઉસના સંપૂણ પુન વકાસમાં ક સ ટગ

ે ટીશ સના

સશિ તકરણ વારા તેમની સાથે રહીને સશિ તકરણ કરવું જ રી છે . આમ કરતી વખતે અમે પુનઃિવકાસ ોજે સના
ભાિવને બદલીશુ.ં જે થી તે ખરેખર ' વયમ' રડેવલપમે ટ બની

ય..
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અમારી િ આગામી સમયમાં 500 સોસાયટીને (@ 20,000 પ રવારોને) સશિ તકરણ, િશિ ત, સ મ અને
સુિવકિસત (5 E) કરવાની છે , 2022 સુધીમાં, એટલે કે

યારે ભારત 75 વષની વતં તાને ઉજવણી કરશે યાં સુધીમાં

પૂણ કરવાની છે .

વયં ક સ ટ ટ િવષે :
' વયં રીડેવલપમે ટ ક સ ટ ટ': ઇજનેર િનલેશ કોલ ડયા અને આ કટે ટ ઇ નીલ ચં ા ે વારા થાપના કરવામાં આવી
છે . અમારો 20 વષથી વધુ અનુભવ છે અને અમે 200 લાખ ચોરસ ટ રહેણાંક મકાન ડઝાઇન અને બાંધકામ કરા યું છે .
સહકારી મકાન સોસાયટી (CHSL) માટે એક બદુ સંપક દાન કરવા માટે ' વયં રીડેવલપમે ટ ક સ ટ ટ'ની થાપના
કરવામાં આવી છે . અમને જણાયું કે પુનઃિવકાસ

યા પારદશક અને મજબૂત બનવાની જ ર છે અને તેના મૂળ સ યો

માટે મહ મ લાભ હોવો જોઈએ. સોસાયટીની જ રયાત શું છે ? તેઓ મા એક સારા ોફેશનલ સલાહકારની જ જ ર
છે , જે તેમને પુનઃિવકાસ કાય સારી રીતે પુરા કરાવી શકે છે .
' વયં’, નીચેની સેવાઓ પૂરી પાડીએ છીએ: સોસાયટી તેમની જ રયાતો અનુસાર તમામ અથવા કોઈ પણ ભાગ પસંદ
કરી શકે છે .
•
ોજે ટ મેનેજમે ટ ક સ ટ સી
• આ કટે ચર સેવાઓ
•
કચરલ ડઝાઇન સેવાઓ
• સાઇટ એ નીયસ
•

કાનૂની સલાહકાર,

•

બીએમસી આ કટે સ,

•

બક લોન સલાહકાર,

•

લે ડ કેપ સલાહકાર,

•

ગુણવ ા િનરી કો,

•

ગુણવ ા મોજણીદાર,

•

પેનલ ઉપરના ોપટ વે યુઅસ, વગેરે.

અમે બાંધકામ કો ા ટર, લ બ ગ કો ા ટર, ઇલે ીકલ કો ા ટર, િલ ટ ઉ પાદકો, બારી-બારણા ફેિ કેટસ,
HVAC, મો યુલર ફ નચર ઉ પાદકો વગેરે ની પસંદસૂિચમાં પેનલ કરેલ છે કે જે ઓ ોજે ટની ગુણવ ા અને ોજે ટની
સમયસર પૂણતાની ખાતરી કરે છે .
અમારી પાસે માણસ કલાકના ધોરણે તમામ કાય

ેક રાખવા માટે નીિત છે અને તેથી અમે સખત ગુણવ ા અને

સમયરેખા, િબ લગ ચ ની ખાતરી કરવા માટે પરી ણ કરવામાં આવે છે . તેના પરની કોઈપણ િ લપેજ વીકારવામાં
આવતું નથી. અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે દરેક કુટુંબ અને તેમજ સોસાયટી સંપૂણપણે સંતુ છે .
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સે ફ રીડેવલપમે ટ શું છે ?
' વયમ' રડેવલપમે ટ ક સ ટ ટ જે વા

ોફેશન સની અને બે કોના ફં સની મદદથી, હાલના સોસાયટીના

સ યો તેમની પોતાની જ યાને સહેલાઈથી પુનઃિવકાિસત કરી શકે છે . આનો અથ એ થયો કે કોઈ પણ
િવકાસકતાની કોઈ સંડોવણી નહ હોય અને ડેવલપસ / િવકાસકતા વારા લુંટવામાં આવતો ફાયદો હવે
સોસાયટી નો હશે. સોસાયટી માં સૌથી મોટો ફાયદો

યામાં પારદ શતાનો રહેશ.ે

વયંમાં, અમારી કંપનીના ત વ ાનના આધારે આપને વયં-પુનઃિવકાસ કરવા માટે તૈયાર કરવા, તકિનકી અને
બાંધકામના

ાન અને સલાહ સોસાયટીઓ આપવા માટે તમને ક સ ટ સી

દાન કરીશુ.ં અમે તમારા

સોસાયટીના વ-પુનઃિવકાસ માટે તમામ કારના તકનીકી અને બાંધકામના ાન દાન કરીશું
વયં પુનઃિવકાસ (સે ફ રીડેવલપમે ટ ) માટે નીચેના દ તાવેજો અને પગલાઓ જ રી છે .

સોસાયટી નું કામ :
•

રિજ ાર સાથે સોસાયટીનું ન ધણી માણપ

•

સોસાયટી ના નવીનતમ િનયમોનો વીકાર અને રિજ ાર વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે તે.

•

નવીનતમ કાયદા મુજબ નવીનતમ સંચાલન સિમિત (મેનેજમે ટ કિમટી) ની પસંદગી &

•

રિજ ાર વારા મેનેજમે ટ કિમટી (મેનેજમે ટ કિમટી) ની અિધકૃતતા.

•

ક વેય સ ઓફ સોસાયટી

•

ોપટ કાડ

•

7/12 દાખલા

•

બી.એમ.સી. ઓસી કોપી અને મંજુર કરેલ નકશાઓ.

•

પુનઃિવકાસ માટે અને પુનઃિવકાસ ક સ ટ ટ માટે સોસાયટીના સ યોની સોસાયટી એસ એમની માગણી
(ઓછામાં ઓછી 1/4 સ યોની માંગ)

•

સોસાયટી એસ એમમાં પુનઃિવકાસ(રીડેવલપમે ટ) માટે આગળ વધવાની મંજૂરી (લઘુ મ 15 દવસ નો ટસ
જ રી છે , ઓછામાં ઓછા 85% હાજરી જ રી છે .)

•

મી ટગનો એજ ડા નીચે માણે રહેશે

UNIT NO. 06, AHCL SRA TOWER, NEAR SHIMPOLI TELE EXCHANGE, LINK ROAD,
CHIKUWADI, BORIVALI‐WEST, MUMBAI 400092. CONTACT 9930 09 2015 / 2016

www.swayam.co.in

contact@swayam.co.in

o રીડેવલપમે ટ / પુનઃિવકાસ માટે આગળ વધવાનો િનણય
o રીડેવલપમે ટ / પુન: િવકાસ માટે પીએમસી / આ કટે ટની િનમ કની
•

યાની પુિ કરવા.

તમામ સોસાયટીના સ યો પાસેથી 10-15 દવસમાં પીએમસી / આ કટે સની િનમ ક માટે સૂચનો
મંગાવવા.

•
•

પીએમસી / આ કટે સના કાયની ચચા અને અંિતમ વ પ આપવાનું.
વયમ રડેવલપમે ટ ક સ ટ ટ ની િનમ ક

વયમ રડેવલપમે ટ ક સ ટ ટ નું કામ:
•
•

બક માટે કાનૂની સલાહકાર (એડવોકેટ) અને લોન મેળવવા માટે સલાહ અને કાયવાહી ચાલુ કરવી.
લોટ સવ કરવા માટે મદદ કરે છે અને િસટી સવયર વારા તેને માિણત કરવામાં સહાય કરે છે

•

સોસાયટીના દરેક સ યના લેટ મોજણીદાર વારા સવ ણ કરવા અને યિ તગત લેટ માિલક ની સહી કરવી.

•

ફીઝીબીલીટી / સંભિવતતા રપોટની તૈયારી

•

એસ. .એમ. સોસાયટીમાં ટીડીઆર ખચ અને બક લોનની કાયવાહી સિહત ફીઝીબીલીટી રીપોટ (સંભિવતતા
અહેવાલ) મંજૂર કરવા

•

સોસાયટીની મંજૂરી પર, આ કટે ટ સૂિચત િબ ડગ લાન અને લેઆઉટ તૈયાર કરે છે

•

સ યોની િલિખત સંમિત વારા સોસાયટી વારા કરાયેલા તમામ યુિનટ ફાળવણી.

•

ઉપરો ત િવગતે સોસાયટીની મીટ ગ માં ચચા અને મંજૂરી

•

તે માટે બક લોન વીકાર અને હ તા ર

•

યુિનિસપલ િ લયર સ માટેના તમામ લોર લાન તૈયાર કરવા માટે આ કટે સને સૂચના આપો.

•

કાનૂની સલાહકારની મદદથી, બક કમચારીઓની સાથે ચચાિવચારણા કરીને લોન ની જ રી

•

િમલકતના ગીરો દ તાવેજો તૈયાર કરવા.

•

ટે ડર દ તાવેજો જે મ કે 'િસિવલ વ સ' (આરસીસી, લોક વકસ, લા ટર પેઈ ટ ગ વગેરે) તૈયાર કરો. િવ ુત
કાય માટે ટે ડર, લ બગ, બારી-બારણા, ઇ ટીરીયર / આંત રક કાય વગેરે તૈયાર કરવાં.
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IOD, CC, FCC, OC વગેરે માટે જ રી મંજૂરીઓ મેળવવી.
કચરલ ક સ ટ ટ, લ બગ / ઇલેિ કલ ક સ ટ ટ, બે ક વગેરે સાથે સંકલન.

•

કામ માટેના તમામ ચાલુ કામના િબલ અને બૅ કમાંથી ભંડોળ િવતરણને મોિનટર અને માિણત કરવા.

•

સોસાયટીના સ યોને અ કયામતોનું સરળ ા સફર (એ ીમે ટ ર

ેશન) કરવાની સુિવધા અને બક લોનના

પૂરી કરવામાં મદદ કરીશું.

સે ફ રીડેવલ
ે પ શા માટે કરવું જોઈએ ?
સોસાયટીના સ યો 25 થી વધુ વષ થી પોતાના સંપિ પર રોકાણ કરતા હતા, શ આતમાં કદાચ લોન
વ પે અને બાદમાં સોસાયટીના ચાજ તરીકે, િવતતા સમય દરિમયાન આ ઇમારતની વય થાય છે અને તેથી તે
યાં તો િબ ડ ગનું સમારકામ અને

ળવણી અથવા પુન વકાસની જ ર છે . આવા સંજોગોમાં વયં પુન વકાસ

દરેક સોસાયટીના સ યોને વધુમાં વધુ ફાયદાઓ બાંયધરી આપશે.
મુંબઈમાં મોટાભાગની સોસાયટી આજે પુન વકાસની મદદથી મહ મ લાભ મેળવી શકે છે . વધુમાં વધુ
લાભ લેતા વખતે, સમયસર પઝે શન જે વી સૌથી મ ઘી કોમો ડટી, તમારી પોતાની િમલકત િબન-િવ વસનીય
યિ ત / કંપનીને સ પવામાં, કામની ગુણવ ા, વગેરે. બાબતોની કાળ

લેવી અ યંત જ રી છે તેથી મુંબઈમાં

માટે સે ફ- રડેવલપમે ટ ે માગ છે .
અમે મુંબઈમાં સે ફ- રડેવલપમે ટ માટે આ બધાને મોિનટર કરી શકીએ છીએ. તમે અમારા જે વા
ક સ ટ સ પાસેથી સહાય મેળવી શકો છો.
નીચેના મુ ાઓ મુંબઇમાં ડેવલોપર રીડેવલપમે ટ િવ

ાન અને ટેકિનકલ કુશળતા
કાનૂની દ તાવેજ, એન.ઓ.સી., વગેરેનું
ાન
MCGM અને અ ય સ ાવાળાઓ સાથે
યવહાર કરવા માટેનો કૌશ ય
સોસાયટીના સ યોની જ રયાતો અને
યોજનાઓ અનુસાર ડઝાઇન

ધ સે ફ- રડેવલપમે ટ ની સમજણ માટે છે .

DEVELOPER LED

SELF

REDEVELOPMENT

REDEVELOPMENT

હા

હા, અમારી પાસે અનુભવ છે .

હા

હા, અમારી પાસે અનુભવ છે .

હા

હા, અમે િન ણાત છીએ.

હા

હા, અમે િન ણાત છીએ.
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ોતો અને સુિવધાનો ગુણવ ા સમજ અને
ખચ

ડેવલોપર ની ઈ છા માણે.

સોસાયટી ને ન કી કરવામાં અમે
મદદ કરશું.

દરેક સ ય માટે વધારાની કાપટ િવ તાર

ડેવલોપર ના નામે અને ઓછો
કાપટ

સોસાયટી એ ન કી કયા મુજબ
અને સોસાયટી ના નામે.

વેચાણ / સમાજ માટે વધારાની કાપટ
િવ તાર

ડેવલોપર ના નામે

સોસાયટી ના નામે.

કોપસ ફંડ

ઘ ં ઓછુ ં

વધારે

પુનઃિવકાસ - ારંભ અને સમા ત

ડેવલોપર ની ઈ છા માણે.

સમયસર અને ઝડપી

સરકારી ધોરણો પુનઃિવકાસ ડઝાઇન અને
િનયમ મુજબ બાંધકામ

ન કી નિહ.

સંપૂણપણે િનયમ અનુસાર

રોકાણ મતા અને ફંડ સંચાલન

ડેવલોપર ઉપર આધા રત છે .

બક લોન હોવાથી ચતા નથી.

મકાન ભાડું અને થળાંતર ખચ

દર મહીને અથવા અમુક મિહના
ના ચેક

સોસાયટી એ ન કી કયા મુજબ.

ડેવલોપર ઉપર આધા રત છે .

હા, સોસાયટી ના નામ ઉપર છે .

વધારાની જ યા વેચવાની મતા

હા

હા, સોસાયટી ના નામ ઉપર છે .

રહેવા માટે એનઓસી

મોડું થાય અથવા ન પણ મળે.

હા, ચો કસ સમયસર

આઈઓડી, સીસી, ટીડીઆર /
એફએસઆઈનું સંચાલન

દેવું પતાવટ

હા,સંપૂણ ઋણ મુિ ત.

સે ફ રડેવલપમે ટ કોણે કરવું જોઈએ ?
સોસાયટીના સે ફ રડેવલપમે ટ એટલે સોસાયટીના માટે, સોસાયટી વડે, અને સોસાયટી થકી સે ફ
રડેવલપમે ટ, આ પુનઃિવકાસ તેના સ યોની ભાગીદારીથી આ કારની
સોસાયટીના સ યો એકસાથે ન કી કરશે કે તેઓ વ-પુનઃિવકાસ

યા સંપૂણ પારદશક છે .
યા સાથે આગળ વધવા માંગે છે કે નહ તે ન કી

કરવા માટે નીચે મુજબ િનણય કરશે.
•

કો-ઑપરે ટવ હાઉ સગ સોસાયટી, જે વ-પુનઃિવકાસ માટે બધાના સાથ સહકારથી આગળ વધવા માંગે છે . (
सब का साथ सब का िवकास.)

•

જો તમે ઉપર ઉ લેિખત કેટેગરીમાં આવતા હોવ તો, તમારે સે ફ રડેવલપમે ટમાં િવ વાસ રાખવો જોઈએ.

•

કોઈ સહકારી મકાન સોસાયટી

યાં હાલના એફએસઆઈ વપરાશ 1.0 અથવા વધુ છે
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કો-ઑપરે ટવ હાઉ સગ સોસાયટી કે જે સે ફ રડેવલપમે ટ માટે ફંડના થોડાં રોકાણ સાથે મહ મ લાભ
મેળવવા માગે છે (જે મ કે મે સ િવ તાર, મે સ કોપસ ફંડ, મે સ કાર પા કગ, મે સ સવલતો અને અહ મુ ય
ભંડોળ બક લોનમાંથી હશે).

•

નાની સોસાયટી (CHSL) (ઉદાહરણ - 2500 ચો.મી.થી નાની), જે િબન- િતિ ત ડેવેલોપર / િવકાસકતા
અથવા િબન-િવ વસનીય ડેવેલોપર / િવકાસકતાથી તેમના મકાનને પુનઃિવકાિસત કરવા નથી માગતા.

•

કો-ઓપરે ટવ હાઉ સગ સોસાયટી િલ., જે તેમની જ રયાતોને આધારે સોસાયટીને ફરીથી િવકસાવવા અથવા
નવી બનાવવા માંગે છે .

•

હાઉ સગ સોસાયટી (એચ એસ સોસાયટી), જે સમયસર તેમના મકાનના પુનઃિવકાસને પૂણ કરવા માંગે છે .

•

એવી કો-ઑપરે ટવ હાઉ સગ સોસાયટી (CHSL), જે પુનઃિવકાસ

યા પર સંપૂણ િનયં ણ રાખવા માંગે

છે .
•

એવી કો-ઑપરે ટવ હાઉ સગ સોસાયટી, જે સોસાયટી પાસે 100% સંપિ

ના કાનૂની હકો ઇ છે છે અને

િવકાસકતા / ડેવલપર / િબ ડર પાસે રાખવા માંગતી નથી.
•

કો-ઓપરે ટવ હાઉ સગ સોસાયટી, જે સંપૂણ પારદ શતા રાખવા માગે છે

સોસાયટી નો

તે િવકાસ કેમ કરવો ?

અમારી સહાયથી, હાલના સોસાયટીના સ યો સરળતાથી તેમની પોતાની જ યા પુનઃબી ડ કરી શકે છે . કોઈ
િવકાસકતા/ડેવલપરની ગરજ િવના, સોસાયટી તેમના મકાનને સરળતાથી પુનઃિવકાસ કરી શકે છે .
'હા', અમે તે કરી શકીએ છીએ' બધા વયં પુન વકાસનું આ સૂ હશે. એકવાર સોસાયટી વડે ન કી કરવામાં આવે તો
અમે વ-પુન વકાસના તમામ તકનીકી અને નાણાકીય પાસાઓની કાળ

લઈશું . અમારી પાસે 40 થી વધુ વષનો

એકીકૃત અનુભવ છે અને ૨૦૦ લાખથી વધુ વગ ટની િનવાસી મકાનની રચના કરવામાં અને ચલાવવામાં આવી છે .
અમે, વયમ ( વયં) રડેવલપમે ટ ક સ ટ ટ, ની થાપના એ

નીયર િનલેશ કોિલયા ડયા અને ઇ નીલ ચ ા ે

વારા કરવામાં આવી છે . અને અમે સોસાયટીને એક બદુ સંપક પૂરો પાડવા માટે જ થાપના કરી છે . અમે એવી
જ રયાતને સમ યા કે, પુનઃિવકાસ

યા પારદશક બનાવવાની તેમજ મે બેર / સોસાયટીને વધુ લાભ પહ ચાડવાની

જ ર છે . તેઓને મા ક સ ટ ટની જ જ ર છે જે પુનઃિવકાસ કાય તેમને માટે હાથ માં લઇ ને પૂણ કરે. મોટાભાગના
ક સામાં સોસાયટીની સિમિત અને સ યો વયં-પુનઃિવકાસ માટેની

યા અને િનયમોથી અ ણ હોય છે . (દા.ત.

એમસી એમ િવકાસ િનયં ણ િનયમનો, િવકાસ યોજના, કેવી રીતે આઇઓડી, સીસી, બક પાસેથી લોન કેવી રીતે
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મેળવવી અને તે કેવી રીતે ચૂકવવી , વગેરે), આ સમ

contact@swayam.co.in
યા માટે ાન અને માગદશન આપીને અમે તેમને મદદ કરવા

માટે છીએ. અમારા ાન અને અનુભવ સાથે, અમે તમને પાસાઓમાં મદદ કરીને આખો ોજે ટ પૂણ કરવામાં મદદ
કરીશું. જે મ કે:
•

સંપિ સંબંિધત દ તાવેજો જે મ કે ક વેય સ, ોપટ કાડ વગેરે.

•

ડીપી રીમાક અને વતમાન મંજૂર થયેલા MCGM લેઆઉટ અને હાલની ઇમારતનું ઓસી વગેરે.

•

સૂિચત િબ ડગ અને ોજે ટ રપોટની શ યતા લ ી અહેવાલ

•

લોનની

•

તમામ આ કટેકચરલ લેઆઉટની તૈયારી અને MCGM (મુંબઈ મે ોપોિલટન યુિનિસપલ કોપ રેશન) પાસેથી

યા અને બકમાંથી લોન ની કાયવાહી.

પરમીસન (આઇઓડી, સીસી વગેરે.)
•

આરસી ડઝાઇન, અને કામ અને ગુણવ ા િનયં ણ દેખરેખ અને સમય પર પૂણ કરવા માટે (જે મ કે િસિવલ /
આરસીસી, ઇલે ીકલ કો ાકટર, લ બ ગ કો ા ટર, HVAC, વગેરે) િવિવધ ઠેકેદારોની િનયુિ ત.

•

સાથે યિ તગત સે સ એ ીમે ટ અને OC સ ટ ફકેટ

•

વેચાણપા એકમો અને બાકીના િવ તારનું વેચાણ, અને તે અંગેના કરાર

•

રીડેવલપમે ટ બક લોન અને કોપસ ફંડ પૂણ કરવું.

UNIT NO. 06, AHCL SRA TOWER, NEAR SHIMPOLI TELE EXCHANGE, LINK ROAD,
CHIKUWADI, BORIVALI‐WEST, MUMBAI 400092. CONTACT 9930 09 2015 / 2016

